
Titreşim Analizörleri 
 

Makina arızalarını önceden tesbit ederek, gerekli tedbirleri alabilmek amacı ile yapılan 
titreşim ölçümlerinde, titreşim analizörleri kullanılmıyor ise dişli kutuları, türbinler vb. gibi karmaşık 
makinalarda arızanın kaynağını tesbit etmek olanaksızdır. Titreşimmetreler size sadece titreşim 
değerlerinin değişimini, titreşim arıza detektörleri ise pompa fan gibi basit yapılı makinalarda temel 
arızaları tesbit etmenize yardımcı olabilirler.  

 
VibraTek farkı; “Ciddi bir eğitim ve sürekli teknik destek”. VibraTek in titreşim 

mühendisliğindeki 20+ yıllık tecrübesi ve cihaz kullanım hakimiyeti (ki bunun nedeni sadece 
kullanmakta olduğu  cihazları sunuyor olmasıdır) ile işletmenizde sunacağı eğitim ve devam eden 
günlerdeki teknik destek, titreşim mühendisliği teknolojisinden en yüksek düzeyde faydalanmanızı 
sağlayacaktır. 

 
İşletmenizde sunacağımız teknoloji ve kullanım eğitiminin ardından titreşim analizörlerimizi 

kullanarak aşağıdaki arızaları tesbit edebileceksiniz; 
 
Tesbit edilebilecek arızalar 
 
Balans Problemleri     Kaplin Ayarsızlığı 
Rulman Problemleri     Dişli Arızaları 
Şase ve Ankraj Problemleri    Kayış-Kasnak Ayarsızlıkları 
Milde eğiklik vb Mil sorunları,    Rezonans Problemleri 
Fanlarda ve Pompalarda Akış Türbülansı   Pompalarda Kavitasyon Problemeleri 
Elektrik Motorlarında bazı Rotor, Stator ve Konnektör Problemleri  

 
Aşağıda bahsi geçen arızaları kolaylıkla tesbit etmenize yardımcı olacak farklı marka ve modeldeki 
titreşim analizörlerimiz bulunmaktadır. 

 
Commtest VB Serisi Titreşim Analizörleri  
Yerinde balans yeteneği, 3 yıl garantisi, ücretsiz güncellenebilen 
bilgisayar programı, rulman arıza programı, kolay kullanımı ve 
ekonomikliği tercih nedenlerinden sadece birkaçıdır.  
 
 

Predict/DLI Watchman 8603 
Sadece bir barkod okuyucu  
hamlesi ile aynı anda 3 ekseni 
ölçebilmesi, demir çelik çimento vb. gibi 
ağır ölçüm şartları olan işletmelerde 
ölçümü kolaylaştıracak sağlam yapısı ve 
%96 doğrulukta sonuç verebilen yapay 
zekaya sahip bilgisayar programı tercih  
nedenlerindendir. 

 
Predict/DLI Watchman DCA-31 
IP 65 normunda sağlam yapısı, hafifliği ve sahada kolay kullanımı, 8 MB 
hafızası, yüksek ekran çözünürlüğü ve  %96 doğrulukta sonuç verebilen yapay 
zekaya sahip bilgisayar programı tercih  
nedenlerindendir. 
 
 
 

Predict/DLI Watchman DCX 
DCX in gücü aynı anda 3 eksende ölçüm yapan bir data kollektörü 
olmasının yanında, windows ve office uygulamalarının kullanılabileceği 
40GB’ lık bir bilgisayar olmasıdır. Sahada makinanızın başında saniyeler 
içerisinde problemi teşhis eden yapay zeka programı da  dahilinde 
bulunmaktadır. 


